TEDENSKA OZNANILA – župnija GRAHOVO
TRETJA POSTNA NEDELJA – 4. marec 2018
SVETE MAŠE IN GODOVI
4. 3. TRETJA POSTNA
NEDELJA,
Kazimir, knez
5. 3. ponedeljek, Olivija
6. 3. torek, Fridolin, opat
7. 3. sreda, Perpetua in
Felicita, mučenki
8. 3. četrtek,
Janez od Boga, redovnik
9. 3. petek,
Frančiška Rimska,
redovnica
10. 3. sobota,
40 armenskih mučencev

Grahovo (9.00)
Bločice (10.15)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)
Grahovo (18.00)

++ Terezija, Marija TURK
+ Ljudmila in Robert ŠEGA,
obletna
Za zdravje Janeza
++ iz družine MIHELČIČ
Za duše v vicah

Grahovo (18.00)

++ starši in brat KOMIDAR

Bločice (17.00)
Grahovo (18.00)

++Ivana,obl,Matija INTIHAR
++ Ivana, Jože ŽNIDARŠIČ,
obletna
Lipsenj (17.00)
++
Franc
IVANČIČ,
starši
OBREZA
Grahovo (18.00)
Družina KOROŠEC
11.
3.
ČETRTA Grahovo (9.00)
+ Sara KOČEVAR,
POSTNA
NEDELJA, Žerovnica (10.15) 8. obletna
Benedikt, škof
+ Ivana ŠTENTA, obletna
- Danes je tretja postna nedelja. Ob začetku sv. maše je kratek križev pot. Pri sv. maši sodelujejo
otroci 2. razreda. Na Bločicah ofer za popravilo strehe (450 evrov).
- Še danes smo z našimi birmanci (in iz Planine) na duhovnih vajah v Novi Štifti. Jih priporočam v
molitev.
- Čez teden molimo po sv. maši po različnih namenih: ob ponedeljkih za naše svetniške
kandidate, ob torkih v čast svetemu Janezu Bosku, ob sredah za domovino, ob četrtkih za
duhovne poklice, ob petkih za naše bolnike in ob sobotah za družine.
- V torek in sredo je redni verouk.
- V sredo smo duhovniki na srečanju v Starem trgu. Ob 9.30 sv. maša. Vabljeni!
- Od petka do sobote (9.-11.3.) duhovne vaje za salezijansko mladino na Pohorju.
- V soboto so ob 10.00 vaje za otroški pevski zbor, ob 11.00 pa delavnice za materinski dan. Ob
19.00 pa so pevske vaje za cerkveni zbor.
- Naslednjo nedeljo je že četrta postna. Ob začetku sv. maše je kratek križev pot. Sodelujejo otroci
iz 1. razreda. Bo priložnost za mesečno sveto spoved in ofer za potrebe cerkve (Lipsenj – streha).
- Na razpolago nova Družina, marčevsko Ognjišče in mesečna oznanila.
- Da bodo stroški obnove pri sv. Štefanu manjši, lahko darujete tudi 6 - 8 meterske smreke ali
hlodovino.
- Vsem, ki ta mesec godujete, praznujete roj. dan, kak jubilej, obilo Božjega žegna.

